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MALĠYE BAKANLIĞI TEBLĠGAT UYGULAMASI
VE ADRES BĠLDĠRĠMĠ
7061 sayılı kanunla Vergi Usul Kanununu da tebligat ve adres bildirimine ilişkin bazı
düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler aşağıda özet halinde sunulmuştur.
(17.12.2017 gün 30273 sayılı R. Gazetede yayınlanan 485 sıra nolu VUK tebliği)

1. Bilinen adresler
213 sayılı Kanunun 101 inci maddesine göre “bilinen adresler” aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,
2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir
tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,
3. Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri
adresi.
İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya
işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde
bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan
teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt
sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.
2. Tebliğ evrakının teslimi
213 sayılı Kanunun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum muhatap
ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.
Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek
durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.
Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği
şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh
ve imza ederek, tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim eder. Bu durumda
tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır.
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Bilinen iş yeri adreslerde, tebliğ yapılacak olanların bu adreste bulunamaması durumunda
(Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru
tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade
edilir. Bu durumda adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine teslim yapılır.
Bu durumda da tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda (Bulunamama
durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ
alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bunun
üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ
çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ
evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu
durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı,
gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on
beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde
alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.
3. Tebliğin ilanla yapılacağı haller
Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılır:
 Muhatabın bu Kanunun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,
 Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde
sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde
kayıtlı bir adresi bulunmazsa, Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına
imkân bulunmazsa,
 Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.”
4. Adres değişikliklerinin bildirilmesi
101 inci maddede yazılı bilinen iş yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini
vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.”
Maddede yapılan değişiklikle, mükelleflerin yerleşim yeri adresi değişikliklerini vergi
dairesine bildirme zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte, işyeri adreslerini değiştiren
mükelleflerin yeni işyeri adreslerini vergi dairesine bildirme mecburiyeti devam
etmektedir.
SAYGILARIMIZLA,…
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